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NOTAT til Styremøtet Fysisk institutt 28. oktober 2010.  
 
Til  Styret ved Fysisk institutt 
Fra  Instituttleder 
 

Ad. Vedtakssak, sak 38/10 

I Stillingsplanen for perioden 2004 til og med 2009 er den første ikke-utlyste 

vitenskapelige stilling spesifisert som 

9.   2007: Vitenskapelig stilling i elektronikk (CERN-relatert)  

 

Denne stillingen var tiltenkt bl.a. å videreføre de funksjone som Prof.  Bernhard Skaali på 

en så fortreffelig måte har fylt opp gjennom sine mange år ved Fysisk institutt. Nedenfor 

følger to utdrag fra Stillingsplanen og som er relevante for denne saken: 

 

Generelt: 

Satsingsområder som vil ha særlig behov for fornying på grunn av avganger er 

teoretisk fysikk, subatomær forskning knyttet til vårt CERN-engasjement, 

romforskning, vårt engasjement innen PGP og CMA og lavenergi subatomær fysikk. 

Ad stilling 9: 

Instituttet vil få avgang i et professorat i elektronikk som har vært knyttet til utvikling av 

elektronikk og metoder for datainnsamling og –prosessering for ALICE-detektoren 

som skal benyttes til eksperimentene i relativistisk tung-ione fysikk ved LHC i CERN. 

Disse eksperimentene representerer en enorm utfordring for dataregistrering og –

analyse, og en erstatning i denne stillingen er kritisk for at den norske ALICE-

kollaborasjonen skal beholde sin ekspertise på dette området og kunne følge opp sine 

forpliktelser. 

 

Fysisk institutt har forpliktelser gjennom sin deltakelse i CERN-programmet gjennom 

Norges Forskningsråd. Skaali har ivaretatt en del av instituttets innsats i denne 

sammenhengen, og de siste 8-10 årene har dette spesielt  omfattet arbeidsoppgaver 

innen instrumentering rundt ALICE eksperimentet ved LHC. Detektorteknologi, 

elektronikk, data-akvisisjon og sann-tids data-analyse har hørt til de viktigste 

oppgavene. Nå skal detektorsystemene ved LHC videreutvikles og oppdateres, og en 

fortsatt innsats fra Fysisk institutt i denne sammenhengen er forventet.  Vi viser spesielt 

til den siste internasjonale CERN evalueringen (Report on CERN-Related Research 

Programmes, 2009), bestilt av den nasjonale CERN-komiteen, og også til 

Fysikkevalueringen 2010.  

Skaali har i en årrekke vært tungt involvert i undervisningen ved Fysisk institutt innen 

fagområdet elektronikk og instrumentering, senest med undervisning i FYS 4220.  Fra 1. 

august 2011 vil også Ola Sveen gå av med pensjon (han har for tiden 40% AFP). Dette, i 
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tillegg til et redusert antall II-tilknyttet personale innen fagområdet, gjør at det allerede 

nå er problematisk å finne krefter ved instituttet som kan ta de nødvendige 

undervisningsoppgavene. Som en følge av dette underviser Skaali fremdeles, med noe 

lønn fra instituttet. Både elektronikk/instrumenteringsdelen av studieprogrammet 

ELDAT  samt retningen Elektronikk under FAM, er truet av situasjonen i 

Elektronikkgruppen slik den er i dag og vil utvikle seg i løpet av få år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaali leder også UiO-andelen av en Forskerskole,  

Development and Application of Intelligent Detectors – et 

samarbeide mellom Universitetene i Heidelberg, 

Mannheim, Bergen og Oslo. Skolen delfinansieres fra 

Universitetet i Oslo sentralt.  Se også linken 

Forskerskole_ Intelligente Detektorer 

Det er flere stipendiater assossiert til denne 

forskerskolen, bl.a. en KD-stipendiat som forholdsvis 

nylig er ansatt. Det er behov for et styrket engasjement i 

veiledning av MSc- og PhD-studenter rundt 

forskerskolen, samt deltakelse i Forskerskolens 

undervisningstilbud.  Forskerskolen har i hovedsak hatt 

en innretning mot CERN-relatert virksomhet, men det er 

nå i ferd å bli arrangert et kurs, i samarbeide med 

NAROM og Andøya, innen sonderakett-instrumentering. 

 

Det er to år siden Bernhard Skaali gikk av for aldersgrensen. Instituttet har i realiteten 

nesten ikke merket dette idet Skaali har fortsatt sin faglige virksomhet praktisk talt i 
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samme omfang og tempo som tidligere. Det må understrekes at dette hele veien er 

arbeid og prosjekter der Instituttet som sådan har påtatt seg klare forpliktelser gjennom 

nasjonale eller internasjonale forskningsprogram eller prosjekt. 

Instituttledelsen framholder at 

1/ Instituttet har ingen anledning til å forvente at forpliktede forskningsoppgaver og 

undervisningsoppgaver som tidligere (og fremdeles) ivaretas av Bernhard Skaali også 

skal videreføres på tilsvarende måte i ubestemt framtid. 

2/ Bemanningen innenfor Elektronikk/Instrumentering ved Fysisk institutt er i ferd 

med å reduseres til subkritisk omfang i lys av de store oppgaver og utfordringer miljøet 

står overfor.  Dette gjelder spesielt to fagområder: CERN-relatert 

instrumenteringsvirksomhet og sonderakett/satellitt-basert instrumentering.  Vi 

understreker at begge disse fagområdene representerer satsningsområder ved instituttet, 

CERN@UiO og STAR. 

På oppfordring ifra Instituttledelsen har Elektronikkgruppa v/gruppeleder Torfinn 

Lindem i samråd med Bernhard Skaali fremmet forslag til rammer for en 

utlysningstekst som er slik at de aktuelle behovene for kompetanse vil bli dekket. Her 

skrives det bl.a. 

…. må det straks bli utlyst en stilling innen ”Intelligent Sensors and Embedded Systems”. 

Dette er et område i sterk vekst og hvor etterspørselen etter kandidater er stort. 

Programmerbar mikroelektronikk i form av mikrokontrollere, CPLD og FPGA er i en rivende 

utvikling og danner fundamentet i all ny instrumentutvikling. Dette viser seg i arbeidene med 

ALICE – detektoren til LHC på CERN og instrumentering av sonderakettene i ICI – serien og 

CubeSTAR – satellitten. 

Instituttledelsen ønsker å lyse ut en 1. amanuensis-stilling i elektronikk innen 

fagområdet Intelligent Sensors and Embedded Systems og med tilleggsføringer 

at virksomheten skal være innrettet mot to konkrete oppgaver, nemlig 

CERN/LHC/ALICE (og evt ATLAS) instrumentering og instrumentering av 

sonderaketter og satelitter. Det er et betydelig faglig overlapp mellom disse to 

oppgavene, men hovedinnretningen skal dog ligge mot det første området. Det 

er i dag Lindem som står for Instituttets virksomhet innen det andre området, 

og utlysningen skal således utformes slik at den nytilsatte også gjennom sin 

virksomhet skal støtte denne virksomheten rundt Lindem.  Instituttledelsen 

ber om Styrets mandat til å utforme en utlysningstekst langs disse linjer i 

samråd med de fagområdene dette angår. 
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Forslag til Vedtak: 

Styret gir Instituttledelsen i oppgave å utforme en betenkning  for en 

stillingsutlysning (1. amanuensis) innen Intelligent Sensors and Embedded 

Systems i tråd med de forutsetninger som er skissert i Instituttledelsens notat og 

diskusjonene i Styret. 

 


